
 Je možné nahlásiť úmysly na sv. omše na prvý polrok. Prosím, prineste mi ich napísané na papieri. 
 

 Ponúkame v kostole k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 1 €. Môžete si ich zakúpiť od 06.12.  

 

 Namiesto zbierky na potreby kostola PODPORTE (ĽUBOVOĽNÝM MILODAROM) SVOJ 
KOSTOL ZAKÚPENÍM „FARSKÉHO KALENDÁRA 2021“.  ĎAKUJEM! 
 

 17.12. pozývam na sv. omšu deti a rodičov 3. ročníka a zároveň aj ostatné rodiny s deťmi.  
 

 S mladými z farnosti pozývame rodiny s deťmi zapojiť sa do adventnej aktivity. Každú nedeľu bude 
zverejnená výzva na FB farnosti a tiež Domka – Šar. Michaľany, ktorú by mali rodiny splniť. Tie rodiny, 
ktoré počas adventu splnia všetky úlohy budú zaradené do losovania o rodinnú cenu 25.12. 
 

 Slovenskí biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie 
od 30.10.-18.12.2020. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi 
ochoreniami, nech sa postia spôsobom, ako sa postime na Veľký piatok. To znamená, zdržať sa mäsitých 

pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm." 
 

 Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2021 prosím, aby sa od 06. - 31.01.2021 
nahlásili buď na farnostsarisskemichalany@gmail.com alebo osobne v sakristii kostola (okrem nedele).  
 

 Vianočnou formou duchovného spojenia je aj aktivita z dielne Pápežských misijných diel Trojkráľová 
hviezda, ktorá je spojená so zbierkou pre slovenských misionárov a Misijné dielo detí. V kostole sú 

v obálke obraz sv. Rodiny, modlitba požehnania a samolepka na dvere, ktoré si zoberte a potom 06.01. 
požehnajte svoj príbytok. Ak chcete, môžete finančne podporiť aktivity Pápežských misijných diel. 
 

 Na vybavenie záležitosti z farskej kancelárie využívajte prednostne   0911 368 759 a email kontakt 
(farnostsarisskemichalany@gmail.com). Toto nariadenie je z preventívnych opatrení. 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 14.12. - 20.12.2020 
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela, M.R. Štefánika 21, 082 22 Šarišské Michaľany 

tel.: 0911 368 759;  www.sarisskemichalany.rimkat.sk 

 

PO 

14.12. 

Sv. Jána z Kríža,  

rehoľník a učiteľ Cirkvi, 

spomienka 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Iveta † Ladislav Lukáč  

 

 

  

 

UT 

15.12. 

Sv. Valerián,  

biskup,  

ľubovoľná spomienka 

Šarišské 

Michaľany 
 

7:00 

† Irena Turociová 

(ruženčiari) 

 

Ostrovany 

 

18:00 

Sv. omša za účasti rodín s deťmi 
† Zuzana Piskurová † Helena Želinská 

ST 

16.12. 
FÉRIA 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Ján † Antónia Štofaník 

 

 

  

 

ŠT 

17.12. 
FÉRIA 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

Sv. omša za účasti rodín s deťmi 
† Juraj † Margita † Vincent † Jozef 

 

 

  

 

PI 

18.12. 

Sv. Gracián,  

biskup, ľub. spom. 

Sv. omša za účasti 

mládeže 

Šarišské 

Michaľany 

 

18:00 

 

† Bartolomej † Jozef † František 

 

Ostrovany 

 

7:30 

 

ZBP pre Jasmínu Duždovú 

 

SO 

19.12. 

FÉRIA  

sv. omša s platnosťou za 

nedeľu PRE SENIOROV 

Šarišské 

Michaľany 
 

18:00 

 

ZBP pre Kláru 80 r. a celú rodinu 

 

Ostrovany 

 

17:00 

 

Za veriacich farnosti 

NE 

20.12. 

4. ADVENTNÁ  

NEDEĽA  

V OBDOBÍ  

CEZ ROK  

„B“ 

Šarišské 

Michaľany 

 

8:00 

Poďakovanie Eriky za 50 r. života  

a ZBP pre celú rodinu 

 

10:30 

O Božiu pomoc pre Teréziu, Jakuba, Juraja, 

Zuzanu a Katarínu 

 

Ostrovany 

 

9:15 

 

ZBP pre Mareka, Patríciu a Juliana 
 

LITURGICKÉ OZNAMY  

mailto:farnostsarisskemichalany@gmail.com
http://www.sarisskemichalany.rimkat.sk/


 

 
 PREDVIANOČNÉ „PANDEMICKÉ“ SPOVEDANIE - Odporúčanie otca arcibiskupa Bernarda 
Bobera: „V terajšej pandemickej situácii a podľa hygienických opatrení, ktoré platia je príprava na sv. 
zmierenia pred Vianocami iná ako po minulé roky. Pri spovedaní môže byť jedna osoba na 15 m². 
Nemajú sa vytvárať rady v kostole ani pred kostolom a má sa zminimalizovať mobilita veriacich (cestovanie 

na spoveď do inej farností). Preto je nemožné očakávať spoločné spovedanie viacerých spovedníkov. Preto 
vás prosím, neodkladajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu a tiež neplánujte, že pôjdete na sv. spoveď do 
iných farnosti. Samozrejme, rešpektujem skutočnosť, že nie všetkým vyhovuje spovedať sa u svojho 

farára. Tiež prosíme, aby ste o možnostiach predvianočného spovedania povedali doma aj tým, ktorí teraz 
do kostola nechodia. Spovede nech nie sú dlhé, nech sa obmedzia na VYZNANIE HRIECHOV, 
krátke poučenie, ĽÚTOSŤ a udelenie ROZHREŠENIA, iste, okrem komplikovaných prípadov.“  

Zároveň, ako pomôcku vám ponúkam spytovanie svedomia, v ktorom si počiarknite hriechy, ktoré 
potrebujete vyznať. Prosím, príďte k sv. zmierenia PRIPRAVENÍ. Počas spovedania môže byť v kostole 
naraz obmedzený počet osôb: Šar. Michaľany max. 15 ľudí a Ostovany max. 7 ľudí. Koľko ľudí výjde 
z kostola, toľko môže vstúpiť do kostola. Preto po sv. spovedi neostávajte v kostole, ale choďte domov kde 
sa pomodlite a urobte skutok kajúcnosti. Ďakujem za pochopenie a hlavne rešpektovanie. Rozpis 
spovedania nájdete vo Farskom liste. 
 

 USMERNENIA V ČASE PANDÉMIE: Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia nové 
pravidlá, ktoré sa týkajú slávenia verejných bohoslužieb. 

 Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia. Upozorňujem, že toto 
pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. (aj 
keď príde rodina, MUSIA si sadnúť na označené miesto, nemôžu sedieť vedľa seba). Pre pomery našich 
kostolov to znamená, že na sv. omši môže byť v kostole maximálne: v Šar. Michaľanoch 100 ľudí; 
v Ostrovanoch 75 ľudí.  
 Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania.  
 V platnosti sú hygienické opatrenia: POVINNÉ SÚ RÚŠKA, DEZINFEKCIA PRI DVERÁCH, NEPODÁVANIE 
RÚK, NEPOUŽÍVANIE OTVORENÝCH NÁDOBIEK SO SVÄTENOU VODOU, ROZDÁVANIE EUCHARISTIE DO 

RÚK - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, DEZINFEKCIA POUŽITÝCH NÁDOB A TAKTIEŽ PRAVIDELNÁ 
DEZINFEKCIA PRIESTOROV, HLAVNE DOTYKOVÝCH PLÔCH, KĽUČIEK, PODLÁH A PREDMETOV. Prosím, 
aby po skončení sv. omše zostali aspoň 4 ľudia, ktorí urobia povinnú dezinfekciu kostola. Vďaka. 

 Vysluhovanie sviatostí iba individuálnym spôsobom - limit prítomných v chráme v jednom okamihu je 
daný rozlohou chrámu: 1osoba na 15 m² plochy chrámu: v Šar. Michaľanoch  15 osôb; v Ostrovanoch 7 
osôb. 

 Uvoľnením opatrení - po ktorých ľudia tak veľmi volali a stále volajú po návrate do bežného 
života - sa prenáša zodpovednosť na plecia každého z nás. Veľmi vás prosím, buďme 

zodpovední nie len v kostole, ale aj mimo kostola. Obmedzme aj napriek uvoľneniu mobilitu 
(cestovanie, nákupy). Pri všetkom zvážte, či chcete sláviť Vianoce spoločne s rodinami a vo 
farskom spoločenstve, alebo sa vrátime do obmedzeného režimu.   
 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia 

Pondelok 14.12. Šarišské Michaľany 15:00 17:50 Dôchodcovia 

Utorok 15.12. Ostrovany 15:00 17:50 Dôchodcovia 

Streda 16.12. Šarišské Michaľany 15:00 17:50 Dôchodcovia 

Štvrtok  
17.12. 

Šarišské Michaľany 
9:00 11:00 Pracujúci  + Dôchodcovia 

15:00 17:50 Deti + Dôchodcovia 

Piatok  

18.12. 

Ostrovany 8:00 10:00 Pracujúci  + Dôchodcovia 

Šarišské Michaľany 
15:30 17:50 Deti + Mládež + Pracujúci 

18:45 21:00 Mládež + Pracujúci 

Sobota  
19.12. 

Šarišské Michaľany 8:30 11:00 Deti + Mládež + Pracujúci 

Ostrovany 14:00 16:45 Deti + Mládež + Pracujúci 

Pondelok 21.12. Šarišské Michaľany 18:30 21:00 Deti + Mládež + Pracujúci 

Utorok 22.12. Ostrovany 17:30 20:00 Deti + Mládež + Pracujúci 

Streda 23.12. Šarišské Michaľany 16:00 17:50 Deti + Mládež + Pracujúci 


